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Hiệu quả trong công tác hoạt động tình nguyện an sinh xã hội trong thanh niên 

 

Kính thưa quý vị đại biểu!  

Thưa toàn thể Đại hội! 

Được sự cho phép của ban tổ chức, thay mặt cho Ủy ban Hội xã Tân Lập, huyện 

Đồng Phú tôi xin được trình bày tham luận về chủ đề “Hiệu quả trong công tác hoạt động 

tình nguyện, an sinh xã hội trong thanh niên”. Trước tiên, thay mặt cho Ủy Ban Hội 

LHTN Việt Nam xã Tân Lập, huyện Đồng Phú xin gửi đến quý lãnh đạo, quý vị đại biểu 

lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình 

Phước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp! 

Kính thưa quý vị đại biểu!  

Thưa toàn thể Đại Hội!  

Ủy ban Hội xã Tân Lập có 9 Chi hội và 5 CLB, Đội nhóm theo sở thích trực thuộc 

với tổng số hội viên là 246 hội viên. Nhận thức được vai trò của thanh niên tham gia các 

hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và an sinh xã hội là một hoạt động hết sức có ý 

nghĩa, có tính giáo dục và tính nhân văn sâu sắc. Trong những năm qua Ủy ban Hội xã 

Tân Lập tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn thanh niên - Hội Liên hiệp 

thanh niên các cấp phát động; Qua đó, thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng 

thành; sống có hoài bão, có lý tưởng. Các hoạt động tình nguyện đã phát triển mạnh mẽ 

và ngày càng thu được nhiều kết quả đáng khích lệ đặc biệt là vào các dịp kỷ niệm các 

ngày thành lập Đoàn – Hội, tháng thanh niên, chiến dịch Xuân - Hè tình nguyện hàng 

năm,… Qua cuộc vận động này, đã và đang xuất hiện nhiều tấm gương sáng, nhiều mô 

hình hay, hoạt động hiệu quả trên khắp mọi lĩnh vực.. Tinh thần xung kích tình nguyện 

của thanh niên Tân Lập ngày càng thể hiện rõ nét và là nét đẹp đáng trân trọng trong thời 

buổi cơ chế thị trường. 

Kính thưa Đại hội! 

Để chứng minh cho sự trưởng thành của phong trào cần có sự khác biệt của tình 

nguyện ở thời điểm này, bối cảnh này, điều kiện thanh niên của thời điểm này để có được 

kết quả tình nguyện tốt nhất, tập trung làm sao đa dạng hơn, phong phú hơn và đổi mới 

cách làm. Để tổ chức triển khai thực hiện hoạt động tình nguyện phải cần được đầu tư 

một cách hiệu quả để tạo được dấu ấn 

Hội LHTN Việt Nam xã Tân Lập đã làm tốt việc đa dạng hóa các hoạt động tình 

nguyện đáp ứng nhu cầu của Hội viên thanh niên có được  hoạt động tình nguyện có sự 

đa dạng về cách tiếp cận đối tượng cũng như các hoạt động tình nguyện được phong phú 

và đa dạng, tạo được khí thế thanh niên trong mọi hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội 

trong thanh niên. 



Xác định “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội’’ là một 

hoạt động thiết thực, tạo động mạnh mẽ khơi dậy nhiều hoạt động ý nghĩa trong tuổi trẻ. 

Hội LHTN Việt Nam xã Tân Lập luôn chú trọng công tác tuyên truyền, xây dựng và tổ 

chức hiệu quả các hoạt động tình nguyện trong ĐVTN. Trong đó tập trung vào các mô 

hình tình nguyện tại chỗ như: Đội thanh niên xung kích, đội thanh niên tình nguyện, 

nhóm Hoán đổi công tham gia vào các hoạt động ngày thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh, 

tình nguyện vì đàn em thân yêu,… Tổ chức các hoạt động thiết thực hiệu quả như đền ơn 

đáp nghĩa, tham gia hiến máu tình nguyện, tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây và 

sửa chữa nhà cho gia đình chính sách, đổ các tuyến đường bê tông xi măng... 

Trong nhiệm kỳ, Hội LHTN Việt Nam xã đã vận động các nguồn lực xã hội xây 

mới được 03 căn nhà Nhân ái với tổng giá trị gần 300 triệu đồng (gồm vốn đối ứng từ gia 

đình); sửa chữa được 04 căn nhà cho gia đình chính sách với tổng giá trị gần 70 triệu 

đồng và hàng trăm lượt công hỗ trợ; tặng 140 suất quà cho các tân binh; 61 suất quà thăm 

hỏi gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong; trao trên 300 phần quà cho học sinh 

nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 05 chiếc xe đạp với tổng trị giá trên 300 

triệu đồng; tổ chức phát động gây quỹ “Tết vì người nghèo”, “Hướng về miền Trung” 

trong ĐVTN với số tiền đóng góp là 17.653.000 đồng. Đoàn viên, thanh niên tham gia 15 

đợt hiến máu, được trên 100 đơn vị máu; Phối hợp trồng và chăm sóc trên 500 cây xanh. 

Hằng năm, Ủy ban Hội phối hợp cùng BCH Đoàn xã tổ chức Du khảo về nguồn tại 

các khu di tích như Tà Thiết, Rừng Sác, Chiến khu D… thu hút gần 200 ĐVTN tham gia.  

Ủy ban Hội xã phối hợp cùng với Đoàn thanh niên các đơn vị kinh tế đóng trên địa 

bàn, Ban giám hiệu các trường học, Ban điều hành các ấp trên địa bàn xã tổ chức được 

gần 50 đợt tình nguyện vì môi trường: phát quang được 40 km đường giao thông, dọn 

dẹp trên 1000 kg rác thải sinh hoạt, phụ trách cải tạo lại 01 điểm nhà chứa rác, 02 sân 

chơi bóng đá, 01 sân cầu lông,…  

Phối hợp với Hội LHTN Việt Nam huyện, Phòng khám đa khoa Tâm Đức tổ chức 

được 02 đợt khám sức khỏe cho gần 300 người dân. 

Kính thưa quý vị đại biểu!  

Thưa toàn thể Đại Hội!  

Từ thực tiễn triển khai công tác trên địa bàn xã Tân Lập, để góp phần nâng cao 

chất lượng hoạt động của Đoàn - Hội, từ đó khơi dậy tinh thần xung kích, nhiệt huyết của 

thanh niên, gắn kết chia sẻ tình cảm, khắc phục những khó khăn, áp dụng các mô hình 

hoạt động mới, đa dạng phong phú, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên, 

Ủy ban Hội xã Tân Lập đã rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau: 

Một là: Ủy ban Hội xã cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính 

quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã, các Chi bộ, ban điều hành ấp trong 

công tác triển khai, tổ chức các hoạt động cho thanh niên.  

Hai là: UBH xã tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả; tập 

trung chỉ đạo hướng về cơ sở, đi công tác cơ sở và tham dự sinh hoạt chi đoàn, Chi hội; 

Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của mỗi đoàn viên, hội viên, thanh niên trong quá 

trình sống và làm việc tại nơi cư trú. Trong đó, lực lượng Đoàn viên thanh niên nòng cốt 



phải làm tốt công tác huy động sự tham gia của mỗi người dân sống trên địa bàn để gây 

dựng các phong trào tại cụm dân cư.  

Ba là: Công tác quản lý tổ chức hoạt động của phong trào thanh niên trên địa bàn 

dân cư theo phương châm vận động tự quản. Đối với Đoàn xã cần từng bước dịch chuyển 

từ quản lý tập hợp Đoàn viên vào Chi đoàn sang phương thức tập hợp, hoạt động của Hội 

LHTN bao gồm nhiều thành phần đối tượng thanh niên tham gia. 

Bốn là: Luôn luôn coi trọng công tác cán bộ chi hội, thường xuyên nắm bắt những 

nhân tố tích cực chủ động nguồn cán bộ để kịp thời thay thế, bổ sung khi có sự thuyên 

chuyển cán bộ chi hội. Quan tâm công tác tập huấn bồi dưỡng về nhận thức, kỹ năng 

nghiệp vụ công tác thanh niên cho cán bộ chi Hội.   

Cần chuẩn bị tốt nhất, chu đáo cho từng hoạt động tình nguyện để không xảy ra sự 

cố hoặc ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của tổ chức Đoàn, Hội trong tổ chức hoạt động 

tình nguyện. “Uy tín, hình ảnh thanh niên tình nguyện sẽ được khẳng định bằng chính 

thời gian, được nâng cấp chất lượng thông qua các hoạt động trong nhiệm kỳ. Do vậy, 

phải đặt ra yêu cầu kỹ lưỡng, cẩn trọng và đầu tư nghiêm túc cho các hoạt động tình 

nguyện trong năm thanh niên tình nguyện 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Trên đây là báo cáo tham luận về Hiệu quả trong công tác hoạt động tình nguyện, 

an sinh xã hội trong thanh niên của Hội LHTN Việt Nam xã Tân Lập. 

Một lần nữa kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, 

chúc Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 

- 2024 thành công tốt đẹp! 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 
 


